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Maść ichtiolowa AMARA 10 %, 20 g
 

Cena: 3,79 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 %

Opakowanie 20 g

Postać maść

Producent ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z
O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

sulfobituminian amonowy

Opis produktu
 

Lek Maść ichtiolowa zawiera substancję czynną sulfobituminian amonowy. Lek ma działanie ściągające oraz przeciwbakteryjne o
słabym działaniu.

Działanie:
Ściągające oraz przeciwbakteryjne o słabym działaniu.

Wskazania do stosowania:
Lek stosowany jest w wyprysku, czyraczności, trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Maść ichtiolowa
– jeśli pacjent ma uczulenie na sulfobituminian amonowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
– na uszkodzoną skórę.

Dawkowanie i sposób użycia:
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nanosić cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca na skórze 1-2 razy na dobę. Po
zastosowaniu leku umyć ręce.
W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Maść ichtiolowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Preparat może powodować podrażnienie skóry. Wówczas należy zaprzestać stosowania. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek
działania niepożądanego należy poradzić się lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
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lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek Maść ichtiolowa zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią pomimo stosowania maści należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
Przed zastosowaniem leku w ropnych zmianach chorobowych skóry należy skonsultować się z lekarzem.
W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dzieci i młodzież:
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Maść ichtiolowa u dzieci.
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Maść ichtiolowa a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Dotychczas nie opisano interakcji leku Maść ichtiolowa z innymi lekami.

Skład:
Substancją czynną leku jest sulfobituminian amonowy.
100 g maści zawiera 10 g sulfobituminianu amonowego.
Pozostałe składniki leku to: wazelina żółta, lanolina.
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